
Zalqcznik nr 1 do Uchwaly nr. .l75l2o2t
Zarzqdu Banku Sp6ldzielczego w Sk6rczu

z dnia 23 czerwca 2021 roku

o stosowaniu ..Zasad Ladu Korporacvinegot' wvdanvch przez

Komisie Nadzoru Finansowego

W zwi7zlcu z wdroaeniem przez Komisjg Nadzoru Finansowego Uchwalq 21812014

,,Zasad tr adu Korporacyjnego", Bank Sp6ldzielczy w Sk6rczu, zwany dalej ,,Bankiem",

oSwiadcza, 2e stosuje ,,,Zasady N-adt Korporacyjnego" okreSlone w dokumencie Komisji

N adzoru F inans ow e go z zastr zez eni em zmian wynikaj 4cy ch z w y danej pr zez Komi sj g Nadzoru

Finansowego w puldzierniku 2020 r. RekomendacjiZ dotyczqcej zasad ladu wewngtrznego w

bankach, kt6ra obowiqzyvvadbgdzie od 1 stycznia2022 r. poprzez uchwalenie ,,Polityki tr-adu

Korporacyjnego Banku Sp6ldzielczego w Sk6rczu", zgodnie z zasad4 proporcjonalnoSci i

adekwatnoSci wynikaj4cqze skali, charaktervdzialalnoSci oraz specyfiki Banku,

Polityka tr adu Korporacyjnego stanowi zbi6r zasad okreSlaj4cych relacje wewngtrzne i

zewngtrzne Banku, w tym relacje z vdzialowcami Banku i klientami, orgarizacjg,

funkcjonowanie nadzoru wewngtrznego orazkhrczowych system6w i funkcji wewngtrznych,

atakhe organ6w statutowych i zasad ich wsp6ldziaNania.

Bank oSwiadcza,2e w przrypadku, gdy zakres Rekomendacji Z dotyczqcej zasadladtt

wewngtrznego w bankach reguluje podobny zal<res jak Zasady tr adu Korporacyjnego dla

instytucji nadzorowanych, to pierwszeflstwo maj4 postanowienia RekomendacjiZ. W zakresie

nieuregulowanym w Rekomendacji Z zastosowanie maj4 Zasady tr-adu Korporacyjnego dla

instytucji nadzorowanych. Rekomendacja Z stanowi uzupelnienie, tszczeg6lowienie i

rozwinigcie zagadnieitr adu Korporacyjnego w bankach i ma oparcie w wytycznych EBA.

Tekst,,Polityki tr-adu Korporacyjnego Banku Sp6ldzielczego w Sk6rczu" (zwanej dalej

tez,,Polityk4") dostgpny jest na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bsskorcz.pl

Gl6wne postanowienia ,,Zasad tr adu Korporacyjnego", kt6re, zgodnie z zasadE

proporcjonalnoSci, w ocenie Banku nie dotycz4 Banku lub stosowane s4 w zmodyfikowanej

postaci to:

Zarzadu Banku S



1. Zasada okreSlona w $ 8 ust. 4 ,rZasad, Ladu Korporacyjnego" - ulatwienia dla
udzialowc6w:

Bank wychodz4c naprzeciw oczekiwaniom KNF, w zakresie umozliwienia udziafu

wszystkim udzialowcom w zgtomadzeniach i posiedzeniach organ6w banku dopuszcza

mo2liwoS6 zdalnego tdzialu w obradach organ6w statutowych. Z twagSjednak, na znaczne

koszty funkcjonowania oraz zasadg proporcjonalnoSci zdalny tryb pracy organ6w statutowych

bgdzie stosowany tylko i wylqcznie w stanach nadzwyczajnych.

2. Zasady okreSlone w $ 11 ,rZasad tr adu Korporacyjnego" transakcje
z podmiotami powi4zanymi.

Bank nie posiada podmiot6w powi4zanych w rozumieniu Ustawy z dnia29 sierpnia

1997 r. Prawo bankowe, w zwi4zkl z czp nie wprowadzi\ zapis6w dotycz1cych $ ll ,,Zasad

tr-adu Korporacyjnego" do Polityki.

3. Zasady okreSlone w $ 12 ust. I i2 ,rrZasad l-adu Korporacyjnego" -
dokapitalizowanie i dofinansowanie Banku przez udzialowc6w.

W ocenie Banku zasady te nie dotycz4 Banku, poniewaz obowipek dostarczenia

wsparcia finansowego wydaje sig by6 racjonalny dla bank6w komercyjnych, gdzie wystgpuj4

udzialowcy wigkszo6ciowi. W przypadku Banku, kt6ry posiada du24liczbg udzialowc6w

bgd4cych osobami fizycznymi,nalohenie na nich dodatkowego obowiqzku udzielenia wsparcia

finansowego jest niewykonalne i nieracjonalne. W zwiqzlos,zpowyhszymBankpostanowil nie

stosowad zasad okreSlonych w tych przepisach.

4. Zasady okreSlone w $ 13 oruzw $ 19 ,,Zasad Ladu Korporacyjnego" - kompetencje
czlonk6w organ6w Banku.

W zwi4zkl, z faktert, i?Bank, w przeciwieristwie do innych podmiot6w

nadzorowan y ch przez Komisj g Nadzoru Finansowego, po siada sto sowne regulacj e

okre6laj4ce kompetencje czlonk6w Zarz4du i czlonk6w Rady Nadz orczej, Bank tznaje, iZ

realizuje obowi4zki okreslone w tych zasadach poprzez stosowanie powszechnie

obowipuj4cych przepis6w prawa, wytycznych, rekomendacji i zalecefr, okreSlonych przez

Europej ski Urz4d Nadzoru Bankoweg o oraz Komisj g Nadzoru Finansowego, reguluj 4cych tqt

materig, z zachow aniem zasady proporcj onalnoSci.

w zwiqzktt,zpowylszymBank przyjql w $ 12 ust.6 orazw g 18 ust. 5 Polityki



jednolit4 zasadg,i2:

,,Bank realizuje powyZsze zasady poprzez stosowanie przepis6w prawa powszechnie

obowi4zuj4cego orazwytycznych, rekomendacjiizaleceri, okreSlonychprzez Europejski

lJrz4dNadzoru Bankowego oraz Komisjg Nadzoru Finansowego, reguluiqcycht?mateig,z

zachowaniem zasady proporcjonalnoSci ".

5. Zasady okre5lone w $ 22 ust. 1 ,rZasad [,adu Korporacyjnego" - niezaleino56

czlonk6w organ6w Banku.

W Swietle Wytycznych EBA w sprawie oceny odpowiednioSci czlonk6w organu

zarz4dzajqcego i os6b pelni4cych najwazniejsze funkcje Bank, jako instytucja nie jest zrnczqcy

ani nie umieszczony w wykazie, zasadniczo dqZy do tego by w skladzie Rady Nadzorczej byl

przynajmniej jeden czlonek niezaleany w ramach organu zarzqdzaj1cego pelni4cego funkcjg

nadzorczq.

W Banku funkcjonuje takZe, wybierany spo6r6d czlonk6w Rady Nadzorczej, Komitet

Audytu, a jego czlonkowie - zgodnie z ustawE o bieglych rewidentach, firmach audytorskich

oraznadzorzepttbliczn)rm w przewaLajqcej czgsci cechuj4 sig niezalezno5ci4. Komitet Audytu

w ramach monitorowania wykonywania czynnoSci rewizji finansowej vzgadnia zasady

przeprowadzania czynnoSci przez podmiot uprawniony, a ponadto podczas przedstawiania

wynik6w czynno6ci rewizji finansowej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdaf

fi nansowych wyr u\a swoj 4 opinig o sprawozdaniu fi nansowyrn.

6. Zasady okre5lone w ,rZasadach tr adu Korporacyjnego" dot. kom6rki audytu.

W zwiqzla z faktem, i2 Bank dzialajqc na podstawie art. 22b ust. I Ustawy z dnia 7

grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu bank6w spilNdzielczych, ich zrzeszanit sig i bankach

zrzeszaj4cychzawarl w dniu 23 listopada2}l1r. Umowg Systemu Ochrony i zgodnie z afi.10

ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe powierzyl wykonywanie audytu

wewngtrznego Sp6tdzielni dzialajqcej pod firm4 ,,Sp6ldzielczy System Ochrony SGB" z

siedzib4 w Poznaniu - jednostce zarzqdzajqcej Systemem Ochrony SGB, w Banku nie ma

wyodrgbnionej kom6rki audytu wewngtrznego, a co za tym idzie osoby ni4 kieruj4cq. W

zwi4zlr:u z powyhszym Bank dokonal w Polityce stosownej modyfikacji ,,Zasad tr adu

Korporacyjnego".'



7. Zasady okre5lone w rozdziale 9 ,,Wykonywanie uprawnierfi z aktyw6w nabytych
na ryzyko klientat' rrZasad Ladu Korporacyjnego".

W zwipku z niewykonywaniem przez Bank dzialalnoSci w zakresie okreSlonym

w Rozdziale 9, Bank nie wprowadzil postanowief tego Rozdzialu do swojej Polityki.


